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AS SEMENTES SÃO BOAS (V) 
ter pode orguhar-se do . esta série emirando o sgná- 

grande númera de médicos aqui. cado do surgimento do Hospeat 
Tomado 6 que, em alguns ca-. Icarl, idesizado para cbede- 
dos, integram imandades orgu-. cer um padrão europeu de que Moses de seus pais, também . dade. Quiz o destro que esta 
médicos. Sempre nã busca do. semanto fosse plantada no so 
conhecimento e do intercâmbio. fétl que serviu de maracia para 
muitos deles acabaram sendo. omédico Caheo Nam Ki pro- 
“ralos para atuarem em am. fasenal consagrado como um 
es centos enícos do Bras. dos menores gestores do hos 
alo ou do exterior. E hó, aé, . pal Antonio Pedro. nasua épo- 
quem seja membro lula def. ca e qu. integrou a Assenbiça 
gorosa banca examinadora de. Legislativa do antigo Estado do 
universidades nore-amercanas. . Rio quando a atuavam fgu- 

“Aqui, nos anos 1960, um . ras de ata respetabidade. 
médico. Romeu Marra, propôs 
Do deputado-médico João 
er Noto uma li tomando cr 

E de se imaginar a grande 
za do sonho do médico José 
Egydo Tinoco e de sua equpe 
em de decicar à construção de 
um pódio com maia de 2 pavi- 
mentos, não coma ivestmento 

Suécia, na fase 70/80, A me 
“lda prabcada no madelar os”. desatarto prove em busca don 
pla Karolynaka, em Estocol- . mais avançados equçamentos e 
mo, foi trazida para para Ne- na formação das melhores e 
1ê onde já existia o SUS. . mais variadas equipos de ater 
Mas splicação não tem É - 
o do europeu, já que não se . temerta ava da descrença dos 

porta aos exames e ciagnéa- 
ico anteriores dos pacientes, 
para facitar o seu socorro « 
reduzir custos com repottvos 
oxamos não altarávia sto 
carece os planos de saúde 
não ajuda na rapidez 
corro médico, 7 

Na alegria das comemora: . ação de mas 100 lotos. 
ções pelas boas sementes que 
“Vearam em Ntert encuramos 

Jourdan Améra 4 Jornalista 

DOM JOSÉ 
FRANCISCO 
REZENDE DIAS 

ARCEBISPO METROPOLITANO DE NITERO! 

COMO FABRICAR UM HOMEM? 
- LINHA BÁSICA DE PRODUÇÃO 

- Como você está, rapaz? 
- Correndo, correndo...  faicidade de plástico, 

sem parar. 4) fugas para pequenas de- 
= Mas você não é apicatvo . inquências: atas no trata, 

“la Nova Dutra! relacionamentos de todos os 
Ele sequer ouviu Típico ho- . naípes sempre desprotegido, 
mem de negócios de import. exposição a lugares once pos” 
cia anestesiante: tico soitá- . sa ser desmascarado: 
io, de exuberante nulidade. 5) busca de compensações. 

Quando irá parar de correr. alenantes: 
para deixar que a própria ver: 6) descompensações com- 
dade venha à tona? Quartos . puivas: comida, bebiia. cgar- 
estrasses serão necessários . ro, consumo. a isa não acaba. 
para provocar um balanço? Às 7) desconexão com a via 
vezes, o balanço provoca a cri- familiar 
se, e el é sempre necessária 
para Uma revisão de padrões. 
Seja como for, não deveria ser . te cardíacas nos homens. 
saudável passar pelve cor- 
rendo e fszando-de-conta. 
Tudo tem preço! 
O preço da ausência de si 

mesmo é paço com angúsas. 
ravas,údos doenças, ratezas. . começo, é só uma sensação de 
depressão. Dai só esperar que. vaio. No Ena, você encontra o 
eles chegam: os compertamem-.. vazio competição e slíão. As- 
os sutodesimavos 
Que podem ser Como fabricar um ho- 
1)tãsveloedades: nocar- . mem? Existe uma inha bãsi- 

to, na vía, no jeto de ser e agr. ca de produção? 
2)imtensificação de exigên- Precisamos rever essas co 

cias desnecessânie; sas. É não temos muto tem 
3) ressentimentos mantidos . por e não com a nosso favor 

sob viglância em prol de uma 

COVID-19 : UMA 
DOSE DE ESPERANÇA 

MAIS DE 40 CIDADES EM 
SÃO PAULO CANCELARAM 

CARNAVAL EM 2022 
Devido a pandemia do coroavirs, 43 cidades 

do estado de São Pao decidiram cancelar o cama 
valem 2023 As peefituras temem que a fla possa 
gerar uma nova onda e contaminação do coroa use volte nclevar o número de casos e óbitos Ou 
ra pstaficativa citada € a ntuação connômca de a 
um mumicipãos, que alegam na ter vera fura à 
ao venta meses mumepos 
Eb tas de ocupação escjam hatas cos bs da dcaça tegnttom meu no compara 

vo com os pues me da pads avaliação de 
Aga gestores mumepata o meme é de catia 
À eia eve dra de muto estrada cem 

é de 73 o estado de São Panda O valor é 15% 
maio do que 0 registrado há 14 dias, o que para 
especias ida tendência de extatuidade Já a 
média didi de cas é de 1400, ade 35% maior do 
“que 9 de Lá das o que apuea tendência de aa 

gundo a Secretaria Estadus! de Desenvolv 
mento Regional de São Paulo, as cidades tm auto 
ma para decada scbee à realização do evento € 
ado pecensam informar a pestão estadual 

Veja a st das cidades pastas que já decaram, 
comia o cal Ear Brera Htc Ca 
eia, Campo Lipo Paula Cut, Deva Du mo, Feca Gu, Custar, Est po 
o, pa, Jaca Jari, und, Li, Mari. 
Mogindas Care Mogi das Cruzes, Mon Ao, Mom 
e Loo Nadal dra Parado Pen 
Pod Potirendaba, Prado. Ronca Sale, 
Sora Ermeti, Sat he Sarto Art do Pu 
So Beto do Sapuca. São São, Seresta. Suzano, 
Taquaritinga, Taubate. Ubatuba. Várrea Paulista 

QUEM PERDEU O ENEM 
POR CONTA DA COVID-19 
PODE PEDIR REAPLICAÇÃO 

O cando que apresentou algum ema da Co 
van comp oe! de pv elmo do 
migo (21) pode pe par potipar da replicação do 
“ae O memo nl pura quem aee semeado 
doença o segundo da de proa Bo po dmg 
Arepcação rá os ds e Ló e pano de 3022 Ong doce do cura deem 

“ções dos participantes. Quem tiver a documentação 
ova a parpação pata a repcação A eapcação dera er dead Papa do Pa 
pane come 2 de movendo 3 de dezembvo, uto 
coma docmetação que comprime a concição des 
dedo meo A documentação dee prens onome 
Semp do pare dano crm a deenção. 
a combção de cade do meto co cho comem 
“ese à Clficação Inenacoal de Doença (CID 10) 
O deeumenã deve esta oe e con à asa e 
a deicação do perfil competente com espe vo resto do Camelo Regio! de Mia (CRM, 
o Miner da Sale (RMS) de Cpo competem 
Segundo incndo Naima de Estudos Pequi 
Ea Ao Tecra op) tem areaõea 
oo parbcpun que apecseta sra de cod ra sema que nte o pero o o send da do 
came Ame contação serve pura quem seco 
“gua ds ora dreças infecta tas 
es do Enem amp « Dita tbedose co 
queue cria doença masa or Hace oca doca er e ora men va 
oa ifnçs huma A e, policia or pelimirs 
seg aa ria vancia 

EI ATRIBUNA 
facebook comiatribunarj 

Engraçado que esses dai 
se vise o dirioa ds 
quem eles mataram? de quem eles reubaram? de Jamiliasdesradas pelo tráfico que eles 
aliciarem? onde estão exsarlastinições 
quado se viela o direito do irabalhador Cpelit Teixeira Alves Siva 
Não im que der carma em lapa nen lia é 
mm also. Os aimeros estão demimndo mas 
vindo pr cá Cid está sumentando na cura 
“se po vt ada vir pa no carma Se 
Prepónim para mais dacças - Geraldo Lução 

ção ns ms 

5 

as BRESERRES 

MUNICÍPIOS DO RJ COM MENOS MORTES. 

NEC 
e do ando ooo 
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Pane 
RECEITA LIBERA CONSULTA A LOTE RESIDUAL DO IRPF 
em son pocos oleo ea! rs oie de MORO QUER AZEDAR VERBA ELEITORAL PARA GOVERNISTAS 

“Am de coins que bm pridade lego como iso pescas com 
iguma definia Ea ou mental ou moléstia grave e aquis ua mai torta | nº J9sá Anibal, Sesc apresentar venta o magro, farmâm esto nesa oe 135 668 conrnares não 

utrapassar os R$ 91 bihões e 
Segundo o 'presidenciáver. a gar & R$ 156 bihões, num calote Judiciais & culo pagamento seria. 

proposta aprovada na Câmara pode. hatiric naqueies que uveram seus. protlado 

PRESIDENTE DE OURO 

Presidenta do Praia Club São Francisco: 

CULPADOS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO 
PODERÃO TER QUE RESTITUIR DANOS EM SG 

Câmara de Vereadores aprovou projeto para legitimar a cobrança por prejuízos ao erário 

São Gonçalo registra um grande “recursos pu epa 
denis de trinto, que : mdevonténca de 

SENADO APROVA RECRIAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

O plenário da Sn 
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REDE E MUNICIPAL DE RIO BONITO 
REALIZA PRÉ-MATRÍCULA PARA 2022 

Pais ou responsáveis terão três opções de escolas próximas a sua para matricular o aluno 

SAQUAREMA PERTO DE 

PARA SERVIDORES 
LIBERAR CONSIGNADO | 

FILME 'MARIGHELLA SERÁ EXIBIDO 
NO CINE HENFIL, EM MARICÁ 

CABO FRIO: “BANDEIRA AZUL 
SERA HASTEADA NO PERO 
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ALTA DOS COMBUSTÍVEIS GERA REFLEXO 
'NO USO DE BICICLETAS EM NITERÓI 

L Até 2024, rotas deverão chegar a 120km 
aqua mora 

A cris sanitária e a Iusca pelo 
isolamento, somados do aumento do 
preço da gasolina, us constantes coa 
Restionamentos e poluição do meio estão comsribuindo pars o 

no uso das bicielets como 
anspat. As vendas do se 

tos, em Nerd, estabilizar, e che- 
garam do patamar de antes d ande mi, india em março de 2900 Se 

o "Nena de Bicle”, desde 
2015, o número diário de bicicletas 
rclando nas proc vis do ma 
nlípio quintupicou, e cera de 6% 
dos deslocamentos da cidade são fes 
tos de com et veculo 

Para Cláudio Santos presidente 
da Associação dos Cllias do Es 
tado Do Rio De Janeiro (Ace), às 
vendas de bicicletas em Niterói fo 
am positivas de maio de 
julho de 2031. 14 em. 
ram, junto com o mês de setembro 
"Outubro fo de muita chuva e as 

vendas não foram boas, mas em no 
vembro as cosas estão melhorando 
As vendas voltaram a normal antes. CLAUDIO SANTOS dz que as pessoas querem não só compras sita 

para suma aula do su cura, de bs Get, claro Ea amo andar de bis 

o cenmomista e professor do Inst 
tuto Brasilia de Mercada de Coptis 

par o e 
fermeiro Diego Almeida, 29 anos, 
que usa a biclelcta como meio de transporte para ir no academia, do 
Fonseca o Ponto Cem Réis “Eu uso 
cade fc, E sô não vou para or 
balho de biielea, poi trablho no 

esonbanca À gasolina est um abr 
momizar. Eu não vou de mo para à 
academia é sim de belt”, frisou 

a Nieto de Ri 
ou que a cidade conta, 

claras regulagem de marcha é "A bilelea é uma regata tam O "Sistema Cieloviário da Região 
frio”, completos Cláudio bg o ineo de ido ia Oo vs par qui 

de ciclovias, clelofatxas ou celorr: 

em, sind a instalação de parcos € 
é biieletários Fechados nos memos 

omg do tejo do us da Tr 
sOcinca. Para a Zona Norte, estão 
previstas intervenções no Haro 

esse percurio de havleta 

médico € no curo, como seneteceu do próprio lar mais caro em rel 

Ernani do Amaral “emma por coro prazo” enem 

CARTILHA PARA A “BLACK FRIDAY" É LANÇADA 

DIEGO ALMEIDA 
o de manhã 

dutos e serviços comprados 
se responde a reclamações do 
consumidos e as notificações 
enviadas pela autarquia; se 0 

Novembro é o ms da Bl 
ck Friday época em que ox 
lojistas prometem deu 
e ofertas arrasadoras. P 

PRAZO DE TROCA 
“aguas lojas ficas não pe 

tam A oca de prot con 
da a Black Hay que é pa Enc csstelecimento po cada e an pe amino na Reco Fado dede que ini sa eos sacra com des cd E Pa Ga: 

Par consumidores que pe pot fal O ne a ça 
de oc op e est ão ato é dados da 

Empresa e como se relaciona 
endem tealiar compra em 
ais ou lojas ficas durante apena Vo ou dao. Pr so muto igor perua soe a polia de na da al co 

a do qu sá compro Já nas ongs rezas pela 
tie lord steam comer, el à Geo de are. 
pendenno. Potro, 0 conumk 
qu lu a coça do aum 
produ cu cao pm servo oa O esteve cane ema 7 das a cota Ga dtacom 
pa ou do meebimeta do prod envio, pa e apena e ob 
o canela da comp 

esse periodo Ficar de lho no 
preço, oferta, na garantia, naves, na entrega na seg 
rança do side estão entre ao 
principais dicas 

As de comprar, é reco 
mendâvel que o consumidor 
pesquise 0 od 

n 0 cliendes que efctuam 
A Tita é atualizada cons 

untemente é pode ser acer 
cada atraves do in Mep 
dt Iysta-stes-não-reo. 
mendados Veja tambem que 
os clients estão falando nas 
redes sociais e consule are 

necedor nos 
izados como 

por exemplo o "Reclame 
Aqui eua "Edi 

O Procno-RJ tem também 
“um manual de prevenção à 

À pesquisa erá um parâmetro 
par saber se ou produtos es o com peças eelmente peo- 
mocionais. Além disso um 
mesmo produto pode ter ee 
gos muto diferentes se en 
prado em um estabelecimento 

É o momento de compear 
aque pro dado om 
um preço mais aee Ovo 
sumido não pode se aba, le 
espe ps ção no sendo cobrado 
po prod e er cado ro 
brado ras compras ts pel 
teme” aero presidente do Po 
com Ri Cássio Coelho 

Às vezes o préça do produ 
ude Virtual, com ortenta- to está muito arativo, mas 

ções para que s consumido. . quando somado ao valor do 
Ts não sejam vitimas de gl... ret, a compra já não co 
pes peaticados online O ma- — pensa. Para não ter suepre. 
fera sobre ser acesado pelo 
ink pay mau 
tratada! 

emaeca 
O prazo co valor da frete 

cobrado pelo fornecedor 

ANTES de cone. é recomende que o consumado pesazee 
ATENÇÃO AO PREÇO SEGURANÇA NO de maior atenção! O cons 

Ocoasumidr presa pes COMÉRCIO ELÉTRÔNICO cido deve desconfiar desse 
tr atenção no valerá vita e Aventarnoste confrana  bpodee-commerce Caso de 
parecido do prouo. Alguns. barra do navegador seo cnde .scje comprarem um se des forecedaes informam com . eg emas ua pros conhecido ais de fechar o 
destaque apenas o valor da pa. HTTPS e sé exbadoum come — negócio, cons 
cela em eras miúdas a quam. em foca de cadeado “bo recom 
“idade de prestação Exa uma Tax indica que 0 ste roca 
prática que desrespeta CDC e posa certificado dig À entidade anal dver 
(Código de Defesa do Conse- Sites com preços muito . sos falares para criar a lisa 
mid engana muita abaixo do mercado, precisam se a empesa ensrega os pr 

NITERÓI SE DESPEDE DE IVAN GALINDO, DO CLUBE CENTRAL 
de Faca do Esado As ex preíio do Rio deh 
ar Mia, lamentou à per 

Za, observe o prazo de en 
rega estipulado pelo fare: 

o recebimento para não ter 
dor de cabeça 

Morreu, dos 8 anos, Ivan Mora es Galindo, presidente do Corpo 
Consultivo do Clube Central, umdos . me 

eitode Nite, Ane Gel. se que ecebe com pesar anti do lee 
ode Galindo “Ivan sempueatuos me 

o. tal e 20 engrandecimento social lara danosa sociedade, sempre 
atuante em defesa da nossa cole 

mai tradilonais do bairto de carai. . com pasão pelos pejetos sociais e va Cialindo, teu querido amigo... vidade, e certamente será para sem 
Zona Sul de Nie. As cermaniasde . culturas da nossa idade promover Testalhamos jus por 20 anos lim. pre lembrado como o maior central despedida aconteceram ontem (25). . da as atividades do club com dedr fes cm pesâvelamg dos amis Muto tri . imo de tados os tempos” 
no Salão Nobre da Cemáério Parque Ivan fo ainda um dos fundado 
daColma, no bairro Cantagalo, região mesm pera deste cheque. Devo muito a. rese idealizadores da Associação de 
de Pendoita. O municipio decretou . rado por ua fra comproenesmen dis Clubes de Nier (ACN) Nos lt Juno oficial de tê das pela mori de to às tasas sociais, Aos famaliaes Galindo foi. mos mos, à iene do Corpo Con 

ativo e do Conselho 
em de ser conselhei- 

altivo do Clube Central ao lado de 
grandes centralianos como José 
Tude e Marcos Nelson, dou o movimento de resguedastra- 
DO 

Galindo Ma Dito Conselho De- 
hibertivo é o Corpo Consultivo do 
Cera decrearam lo fica deste dias pela morte de Galindo 
pi açao peaicescaaspass pasa er senai | E servaripanmusd agudoy Aegerinro 
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MORTES NO SALGUEIRO: 

'HOUVE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS; 
DIZ PRESIDENTE DE COMISSÃO 

Órgãos ligados à e 0AB-RJ e Defensoria acompanham de perto os desdobramentos 

formações como tamanho 
vo utilizado, a quantidade 
ão cas cocina da não 

RECORDANDO 

do 

dam ae dos opus a Os o na TI DP (Neves), 

ATO DOS SALÕES DE BARBEIROS, 
REIROSE INSTITUTOS DE BELEZA Di PRIMEIRO JULGAMENTO DO CASO 

FLORDELIS TEM INÍCIO EM NITERÓI — MEN 

réus, dois filhos da parlamen. 
tar São eleso ológico Flávio 

Camo, e Lucas Cêra dos San 
tos de Souza, que teia vai 

poimenos de testemunhas de 
acusação, aroladas pelo Mi 
nisto Público do Estado do 
Rio de Janeiro (MPRD), e de 
defesa, arrolados pelos defen 
sores públicos que rep 
damos filhos da deputa 

cidios de Niter, São 
Itaboraí e Maricá 

(DHINSG) O policial evil fr 
responsável por encerrar o in 
urto que as nd de 
sera mandante d 
“Orabalho da policia já oi 

feto A gene sá quo pra 

ETEAÇE AE 
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ESPETÁCULO PROMETE 
QUEBRAR PARADIGMAS 

E PRECONCEITOS 

PRÊMIO PIONEIRO PARA 
PERSONALIDADE DO 
UNIVERSO DA CAPOEIRA 

o 

Flávio Ricco 
EE JUNTAR OS CACOS 

srREAmNO 

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO 
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE 
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| PUBLICIDADE LEGAL 
Prefeitura de BD 

6 RIO BONITO 
AVISO DE PRORROGAÇÃO o 

opere loira coin 
[rotor rtadatees orago parada 

a Locação sf e $$ 1.80 00 (na e cem. 
Sosa LÁusULA! 

EEE EE ES Em EE. E CS 
EE 
FE 
[aee ERA GE ——T OR SU 7 Si dc 
rasa FER re 
— pi | re rs E [raibdiiádta— [e ni sr — | 
[reseraras | ES e 
sn 
[rena — psi ar 
peer — fr 
a p= ra] Es 

CER CICICE O [uam | am 

Paige 

= RA RE Em 
AS Em eceênci dese decr fc tdo o Qdo de Det res ones Em as Urias Orais TR. 7 O prai Cmceo QUASE? nd em vio ra da de ma 

paço ação Ce plo nro se dam az 
a Ben eee Uno pesemA NETTO PREENO RA 

eme Be [ic 
NOR TERRERA PORTO EVEN — | TE oem [isnvam 
Er ET ET 
HER CA CURE ieugo foram 
Acne conceçdoosçu vera. um [ema 
Aesonromis Preto — | resta sum [enram 
BENTO GEIGUCOESOUA DIS | urna sm oras 
Deo cos grossa ara 
E 
FERMADO SODA CoNEÇÃO | versa uy Jow 
ANE A ELOA AR | vorgsra su avr 
Ja ONGECAMCES A | rotas [eva 
ANO CESRDE ES GARCA | rotas [erram 
Ag aus pos supe | urna. sam [erva 
AMC CH ELO DE OUNERA | woronsTA su [eva 

LONGE ESA gro gu ora 
Aeraro bo ue orou [ora 

LEINº 2466 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 
Adora é acrescenta postos à Lo! SEO do 8 do setor de um is à craçã do ç Tod nar princi rege «Bert 1º 3 on o de NS oa premia” PREFEITO MUNBAL DER BONITO. ato of de dare ro o de ma etuções legs. a abs qe a Câmara Mes de io Bo. Eru es saca segue UT Êo da Ls VA, a 1 do setar de 20, pasa a 

vigor aeracia da inca à do prio 3º 
Dema sações oras reste. sr avsades po Ens Lea formatar e aorats pu Cerva Mme de henénca 
7 Para cata pes tortas pecar no ca uma inca ad fpca JE LM gia So Vs caes de each cria er 

Cão te iam o raia tora Pine em ss seara 
Cd a cedo dese coeur Dei e e a tea Cada de imefer aro tanto sem FE gi Cómo ne a pomente re tra tp 

TR. A Li LADO, de 8 de achar de 2013, paes a vigora acc do ago SA 

TE Sega o penas o iv ga em esta de er nous 
e dra gear ano tempo coa aum mar pata men 

agr a spas ent de cen esecamer ut 

RECO et da Lo! LATO da 1 de atra do 2013 pasa a 
Ogg ES Pd Ec pra mp cação con cmo Ag Soc 

PUBLICIDADE LEGAL É AQUL ATRIBUNA 2719-1885 
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PREFEITURA E ne e ct 
NITERÓI DER Ta Re ee e Go O ES TO poa dn ço, menção e ção vt, como 

iria E SEE Es ada ten td ger me do 
DR ira O dr en e em o 

eramos cia ereto e RC mo oa o ERROS eU ER O RO, 
pecaero eee sed Cod Du de ms e rd Esp e Poe ns Sr dr co ão ear cria 

cam na SE Ê span saiem 
E a em nação ea EEE E e a ção ur + 

FEAT Ml ga decr att nr 

Pgraçe ui Ri ii l | É H ! | | 
jo N Hi j fit É | NE | | H ! Ê ) i | E it | | 
Ny fre to trio Crgonina Contos emançõms anca peErESTURA WAL OE WITERGA 23 DE MOVEMNO De BO, 

a Hj ' É if E i li | | 
mi Ii | | E E 
ú ! 

pscansrl ; o Sao o 5d tação de em OUVE PILOTO ga da Asa CC da Saia Mun de mama. me fa Srs e as e va de Cit dt a Ts à Cn eres e o mt ção de o e as aço Mind ! i 3 i | | i | I H i 

Emo vi 
ai o e 2 a e 

ni Hi y 

ha cs 4 esno NR  Ba j HR ha ds de ai e 

EE aa 

SENAI em mico 2 TIRO PASS VE 1 SAN JAM 

APS rev compensa Tn em ss 
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l ATRIBUNA 

“FLAMENGO ABRE 2 A 0, MAS VACILA 
E CEDE EMPATE AO GRÊMIO NO SUL 

Rubro-negro agora tem pela frente a decisão da Libertadores contra o Palmeiras no Uruguai 

GATITO PODE RETORNAR AO 
FOGAO CONTRA O GUARANI 

LENÇO tera com fo 

FLUMINENSE PEGA O INTER EM 
CONFRONTO DIRETO PELO G6 

Nas cores 
Branco 


